
  

A GIMP program telepítése



  

A GIMP program

● GIMP – GNU Image Manipulation Program, Spencer Kimball és Peter Mattis, 1995.
● Linux, Windows, Mac OS X, Free BSD, Solaris rendszerekre
● Jelenlegi (2010. október) verzió: 2.6.11.
● Pixelgrafikus (nem vektorgrafikus) program, „ingyenes Photoshop”
● Van portable (hordozható) változat is, magyarul is tud (Help csak angolul + 9 nyelven)
● Rétegek, csatornák, maszkok, kijelölések, görbék, rengeteg eszköz, effektusok
● Fényképek manipulálása (vágás, tónusigazítás, retusálás, élesítés, stb.)
● Több kép egyesítése, kollázs
● Web-grafikák készítése 

http://en.wikipedia.org/wiki/GIMP
http://portableapps.com/apps/graphics_pictures/gimp_portable
http://www.gimp.org/
http://gimp.hu/
http://gimp.lap.hu/
http://kathleen.extra.hu/tutorialok.php
http://gimpraffe.blogspot.com/

Install fájlok (CD-n mellékelve a Program\InstallFileok mappában):
gimp-2.6.11-i686-setup-1.exe – normál telepítéshez
gimp-help-2-2.6.0-en-setup.exe – súgófálj, csak angolul (van német, olasz, francia, stb. is)
GIMPPortable_2.6.11_Rev_3.paf.exe – a hordozható verzió telepítője



  

● Normál (telepített változat) csak adminisztrátori jogosultsággal
● Javasolt könyvtár: C:\Program Files\GIMP-2.0, érdemes elfogadni
● Help fájl telepítése ezt a mappát keresi
● Nyelv a rendszer nyelve. Változtatási lehetőség a lang változó megadása

(Vezérlőpult/Teljesítmény és karbantartás/Rendszer/Speciális/Környezeti változók/Új 
Változó neve: lang, Változó értéke: hu, de, en, stb. (Lista: GIMP-2.0\share\locale

 mappái)
● Egyszerűbb egy batch file: 

set lang=en
start GIMP-2.0\bin\gimp-2.6.exe

● Portable változat installálásához nem kell adminisztrátori jogosultság. Telepítsük pl. a  
C:\GIMP mappába!

● Help fájl telepítése: telepítés helyének adjuk meg a C:\GIMP\App\gimp mappát! (Az 
automatikusan felkínált GIMP-2.0 almappát töröljük ki az útból!)

● Nyelv változtatás: lásd fenn. Batch fájl  (amit a GIMPPortable.exe mellé kell tenni)
második sora:  start GIMPPortable.exe.

A GIMP telepítése (normál és portable változat)



  

Beállítandó paraméterek:
● Szerkesztés/Beállítások/Környezet/Képgyorstár mérete: RAM fele, háromnegyede
● Szerkesztés/Beállítások/Súgórendszer: Egy helyileg telepített példány használata
● Szerkesztés/Beállítások/Eszköztár: pipa mindhárom négyzetbe

● HELP kipróbálása: F1 billentyű
● HELP egy adott eszközre: SHIFT F1, és a ?-et a kérdéses pontra vinni

A GIMP indítása



  

Munkakörnyezet beállítása

Javasolt minimális környezet: képablak + kibővített eszköztár

Nagy monitoron vagy kétmonitoros rendszeren párbeszédablakok külön

Különálló párbeszédablak Dokkolt párbeszédablakok

Párbeszédablakok kezelésére menü (Egérvonszolással lásd későb.)



  

Eszközök – kiválasztva: ecset

Elő-/háttérszín; ecset, minta, átmenet; kép - (Beállítások/Eszköztár)
Aktív eszköz (ecset) tulajdonságai
Visszavonási előzmények
Útvonalak vagy görbék
Rétegek
Csatornák

Legfontosabb
párbeszédablakok

Az eszköztár, kiegészítve blokkolható párbeszédablakokkal



  

Itt lehet megfogni

vonszolni

A belső keret vastagszik meg

Eredmény: a két párbeszédablak két fülön
jelenik meg, egyszerre csak az egyik látszik

Párbeszédablakok dokkolása



  

vonszolni

A külső keret vastagszik meg

Itt lehet megfogni

Eredmény: a két párbeszédablak egymás
alatt jelenik meg, mindkettő látszik

Rétegek ablak

Csatornák ablak

Párbeszédablakok dokkolása (folytatás)
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